
Jáder na Vastidão do Pensamento 
Criador 

I C. Alencar Araripe 

Centenário de Jáder de Carvalho! Neste ano de 2001, de ju
nho a dezembro, cumpre-se caprichoso calendário de eventos para 
assinalar cem anos de nascimento do augusto poeta e homem de 
muitas letras . E, mal começa a programação, já se vê, com a Asso
ciação Cearense de Imprensa, que as celebrações vão transbordar 
do leito delineado 

Por mais controvertida que seja a figura do Jáder de Carva
lho, haverá sempre, na projeção da sua personalidade, motivos de 
estudo a aprofundar e sugestões de relevante ternura a motivar. 

Vejo com simpatia o envolvimento de prestigiosas institui
ções nos festejos em curso. Delineia-se a perspectiva de que are
percussão das mensagens difundidas alcançará parcelas 
ponderáveis da comunidade, que só têm a lucrar joeirando as pre
ciosidades de um talento multifacetado. 

De Jáder de Carvalho direi que era excepcionalmente privile
giado. Veja-se a relação dos seus títulos: jornalista, professor, ro
mancista, poeta e advogado. Qualquer um desses já o projetaria; 
ele os reuniu a todos e em cada um deixou marca inconfundível. 

Ouvi certa vez de Cid Carvalho que o pai teria expressão 
nacional se não houvesse permanecido no casulo da província. 
Para mim, não soube ou não quis despregar-se da terra natal. E 
esta, nem sempre, recompensou-o na medida da sua riqueza cul
tural. Pelo contrário, cortou-lhe asas, levantou-lhe a barragem ide
ológica como se fosse nova Santa Inquisição. 

No poema dedicado a Pablo Neruda, que aponta como o 
"poeta de todos os Continentes, de todas as raças", não esconde a 
sua condição de "poeta sem viagens pelo mundo .. . " Sim, no pla
no material, mas, nos vôos do espírito, sentia o drama da Bolívia 
que perdia para o Chile, "esguio e comprido", a única porta para 
o Pacífico. Drama que persiste e o Brasil tenta minorar com estra-
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das de escoamento em nosso território. Poeta de dimensão uni
versal, ei-lo, em Rodésia, com o lamento e a indignação diante da 
tragédia africana que se alonga pelo tempo a fora. 

"A África é grande mãe negra, 
de voz convulsa, de músculos contraídos 
na dor sagrada e fecunda 
do parto da liberdade." 

Descobri o Jáder pouco depois que deixou a prisão do Esta
do Novo. A convite de Sarasate, passou a colaborar, diariamente, 
em O Povo. 

Por dever de ofício, pois eu era revisor naquela época, tinha 
de ler matérias que sairiam no jornal. Mas procurava desempe
nhar o meu trabalho sem constrangimento, tentando, no cumpri
mento de meus encargos, aprender sempre um pouco mais, como 
de fato aprendi. A revisão é uma escola, para quem dela souber 
aproveitar-se. 

Mas, o .Jáder, eu o lia por obrigação e por prazer. Durante 
algum tempo ele esteve, todos os dias, nas colunas d'O Povo. Era 
um prato delicioso. Que histórias interessantíssimas, contadas com 
sabor, originalidade, estilo leve e insinuante! 

Quando, mais tarde, reapareceu em seu próprio jornal, O 
Diário dó Povo, conheci o Jád~r panfletário. Veemente, satírico, 
irreverante. Não o perdia, todas as manhãs, mesmo divergindo, 
como era freqüente, das suas idéias. 

Um dia, na redação, surpreendeu-me com uma atitude um 
tanto extemporânea. Não vale a pena detalhá-la . São, felizmente, 
águas passadas. E não movem mais o moinho, e há muito tempo. 
Ele próprio, anos depois, encarregou-se de desfazer o equívoco, 
ao estender-me a mão cavalheirescamente, procedendo de ma
neira idêntica com o Dorian Sampaio, já na nossa saudade tam
bém, e com quem se indispusera momentaneamente. O responsá
vel indireto pelo fato foi o Eduardo Campos. Fez dos diretores de 
jornal juízes em um concurso para Miss Ceará. E, em meio a tan
tas beldades, falou a alma do poeta, mesmo de cabelos brancos, a 
ver, como dizia, sombras e ocasos, 

47 



-"É a cantiga do amor que se despede ... 
São as saudades sacudindo as asas ... " 

engalanava-se todo para cantar o amor de Laura. 

Alegrei-me com seu gesto. Porque o Jáder não era pessoa 
que a gente tivesse por desafeto. Como observou o João Jacques, 
gostava de vestir-se a ouriço. No quotidiano, não escondia as de
licadezas do coração. 

Quando me candidatei à Academia Cearense de Letras con
tei com o seu apoio, a sua simpatia e o seu encorajante estímulo. 
Mais do que isso: tive-o como orador na recepção oficial, a 16 de 
dezembro de 1967. Daí haver-me confessado ufano, na oração aca
dêmica da posse, pelo fato de ser recebido por um lutador de têm
pera, sonhador impenitente, que me brindara com as pompas de 
um bonito discurso, bonito e generoso, transbordando de um co
ração cativo da amizade e do bem-querer. E acentuava: "Li, não 
sei mais onde, que um elogio sincero, uma palavra amável e um 
sorriso feliz têm gosto, cheiro e cor de primavera". Imaginem, pois, 
o meu regozijo pela saudação, calorosa e amiga, que me dirigiu 
Jáder de Carvalho, uma das mais altas e categorizadas expressões 
de jornalista, professor, sociólogo, escritor e poeta. 

A saudação do Jáder, abrangendo a personalidade do 
recipiendário e o que empreendera, como jornalista e ensaísta, 
deteve-se com mais vagar na apreciação do meu livro "A glória de 
um pioneiro". Aí, então, o sociólogo deita luzes sobre a problemá
tica nordestina e a missão civilizadora de Delmiro Gouveia . E o 
faz com tal pertinência e brilho que escolhi essa parte do seu dis
curso para prefácio da 2il edição da obra sobre o Pioneiro de Paulo 
Afonso. 

Note-se, aqui, que invoquei mais um título que Jáder osten
tava e que eu de início não declinara, nem fora citado no necroló
gio da imprensa. É o de sociólogo. Mas, compreende-se grande 
jornalista, emérito professor, romancista e ensaísta de aguda con
cepção social, advogado aguerrido e poeta de extraordinária ins
piração que não seja mestre em sociologia? 

Treze anos decorridos, a 20 de março de 1980, cabia-me, e 
que gratíssima coincidência!, o encargo de dirigir a saudação e 
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apresentar os votos de boas-vindas da Academia a Cid Sabóia de 
Carvalho, filho de Jáder, e que alcançava, com mérito irrecusável, 
a Casa de Tomas Pompeu. E realcei, de saída, o fato que me pare
cia fora do comum, e agora relembro tal como naquela ocasião. 

Pela segunda vez, na historia da Academia Cearense de Le·
tras, o acadêmico que chegava ia sentar-se ao lado do pai que ali 
já pontificava. Talvez uma singularidade nossa, no concerto das 
instituições acadêmicas dos demais Estados, decerto um fato não 
registrado na crônica da Academia Brasileira de Letras. 

Com efeito, a Casa de Machado de Assis acolheu, ao longo 
dos anos, pai e filho em pelo menos cinco casos distintos. Nunca, 
porém, concomitantemente. Francisco de Castro e Aloísio de Cas
tro, ambos médicos e escritores de fina sensibilidade; Visconde de 
Taunay, o celebrado autor de Inocência e Retirada da Laguna, e Afon
so de Taunay, renomado historiador; Luís Guimarães Júnior e Luiz 
Guimarães Filho, excelsos poetas; Rodrigo Otávio e Rodrigo Otá
vio Filho, advogados, notabilidades culturais, o filho sucedendo 
ao pai na mesma cadeira, a 35; e Alberto Faria, o festejado autor 
de Mauá, e Otávio de Faria, aplaudido romancista. Em tempo al
gum, pai e filho foram contemporâneos na Academia Brasileira 
de Letras. 

Thomaz Pompeu de Souza Brasil, um dos fundadores da 
Faculdade de Direito do Ceará, e Thomaz Pompeu de Souza Brasil 
Filho, médico, cearense de nomeada, pertenceram à Academia 
Cearense de Letras, mas em épocas diferentes. A presença simultâ
nea de pai e filho ocorreu, pela primeira vez, quando o escritor 
Sânzio de Azevedo chegou à Academia e ali partilhou, ao lado do 
consagrado poeta Otacílio de Azevedo, as glórias acadêmicas. Pela 
segunda vez, para gáudio de todos nós, repetia-se o episódio. Jáder 
de Carvalho, o consagrado poeta e escritor de muita raça, via 
alcandorar-se ao colegiado maior das letras o filho poeta, Cid Sabóia 
de Carvalho, e com ele, lado a lado, repartia as primícias de mo
mento de inesquecível beleza e reconfortante deleite espiritual. 

Com a presença efetiva em diferentes áreas do pensamento 
criador, em qual delas Jáder se sentia mais à vontade, em qual 
delas se realizava pessoalmente, qual ou quais aquelas do seu 
maior gosto e predileção? 
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À primeira vista, seria o jornalismo, que melhor correspondia 
ao seu gênio arrebatado. Porque, no jornalismo, encontrava am
biente e meios para a expressão imediata, com repercussão das 
suas reações impulsivas. Mas não foi o jornalismo o campo de 
atividade a que mais se afeiçoou, embora nele tenha atuado por 
longo tempo, com destemor que ia às raias da temeridade. 

A sua confissão foi taxativa. Certa feita, revelou: 

"Feliz só me senti mesmo na cátedra, exercida com alma e 
cultura. E também nos raros minutos em que forças miste
riosas, dando-me uma sensibilidade fora do comum e do
brando-me a uma ternura, que às vezes eu não compreen
dia, me punham a pena entre dedos nervosos para algumas 
centenas de sonetos e poemas, marcados pelo amor à mu
lher, à minha terra e à liberdade." 

Do professor, falem os que ouviram as suas lições. Do poe
ta, estão aí os livros que editou e que garantem a perenidade da 
sua bela mensagem, se bem que a dúvida tenha assaltado Jáder, 
como se lê logo à primeira página de Agua da Fonte: a sua poesia 
morrerá como a fonte humilde e anônima, 

"ou rasgará o leito nas planícies 
rebentando em cascatas incendiadas pelo sol, 
ressoando em cachoeiras que a lua não doma 
e as estrelas não enternecem?" 

Tenho para mim que no poeta autêntico o verso não é ape
nas aquela fonte que se transforma em rio e se precipita em po
tentes catadupas. É também o filete quase imperceptível que em 
alguns momentos aumenta de volume e vira riacho, mas que nunca 
se inquieta, nunca se amedronta, sempre calmo, tranqüilo. 

Nem poderia deixar de ser assim. O poeta não haveria de 
viver só de arrebatamentos. É um ser humano, com a sensibilida
de aguçada não só para as asperezas como para os encantos da 
vida. Além das explosões, que são um desabafo contra a injustiça, 
a maldade, a miséria, os desajustes sociais, ele não escapa à influ
ência de outros fatores, à ternura do lar, aos encantos da natureza, 
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às sugestões do amor, aos apelos do sexo. É o repouso do comba
tente, quando esquece ansiedade, lutas, dissabores, para sonhar 
singelamente: 

"meu destino é sonhar, mas sempre em vão, 
o navio de vela que me leve 
a qualquer Mar das fndias deste mundo ... " 

Em Jáder de Carvalho, eu vejo esse poeta. Ora arrebata, 
emociona e faz vibrar: "Canto de Guerra e Paz", "Velho Sertão", 
"Dobrai, o Sino de Natal", "Árvore", "Nordeste de Lampião", "En
terro de Anjo", "A Seca dos Inhamuns", "Prece de Natal". E 
quantos outros mais? E os poemas de "Terra de Ninguém"? Ora 
faz rir, a gostosas gargalhadas, ao lançar no palco da nossa imagi
nação, cercadas de ironia e bom humor, personagens muito po
pulares no interior, como o coronel, o tabelião, o padre, o delega
do, o boticário, o barbeiro. E a crítica das célebres volantes e do 
exagerado modernismo? Mas não falta o verso do poeta terno, 
amorável, que parece manso regato: "Manhã de Chuva", "Tar
de", "Veleiro", "Poeta" e "O Homem Dela" . 

A nota dominante da poesia de Jáder é o seu aceso regiona
lismo. É um aspecto quase sempre ressaltado. Nem por isso, recu
so-me a chamá-lo à evidência. Porque, por nutrir-se da seiva da 
terra e do povo, é que a poesia de Jáder é forte, avassaladora . 
Sugestiona e encanta, pois fala de coisas nossas, evoca-nos pesso
as, paisagens e costumes da nossa vivência, embalando-nos na 
rede macia da saudade. 

Não raro nem parece poesia. O J áder não respeitava cânones. 
Deleitava-nos na esteira de uma prosa corrida; simples, livre, sem 
artifícios ou sortilégios da métrica. 

Também, nem é de estranhar: 

-"Poema, Laura, às vezes nem precisa ter versos. 
As vezes, basta um nome. O teu, por exemplo ... " 

"Menino Só" é uma sucessão de enternecedores sonetos. Três 
deles enlevam-me numa onda de saudade: "A Chácara de Alfredo 
Salgado". Por alguns anos, morei na casa de meu irmão Cícero, 
no bairro de Jacarecanga. Vezes sem conta aboletado num bonde, 
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passei em frente ao casarão que ostenta as marcas do tempo. Mais 
do que a chácara, chamava-me a atenção o homem de idade, ves
tindo impecavelmente o HJ, que era o chique, como branco era a 
cor do seu bigode e cabelos. Com ares aristocráticos e sempre ale
gre, confundia-se no bonde com os humildes, a quem cumpri
mentava com efusão. Fora proprietário da Casa Inglesa, um bra
são, diz Jáder, viajara pela Europa e se comprazia em conversas 
de recordação. Não falta a lamúria do poeta: 

Não, eu não gosto de passar na rua 
do casarão do velho H], 
- o galo branco sobre a caixa d'água 
Chácara antiga, que não foste minha, 
hoje, eu bem sinto que choramos juntos 
a cidade que o tempo nos levou. 

Um livro de Jáder, que não é de poesia, atraiu a minha ad
miração. Intitula-se "Meu passo na rua alheia" . Reúne discursos, 
ensaios, registros biográficos, crônicas de variado matiz . É uma 
preciosidade, porque encerra depoimento sobre Paulo Sarasate, 
nome que declino com respeito e saudade; Padre Cícero, mito e 
realidade; José Brígido, que depois seria reverenciado em Antolo
gia; Renato Braga e seu dicionário inconcluso; Stênio Gomes e sua 
biblioteca. A lente do sociólogo focaliza o fenômeno dos rabos
de-burro, que subsiste com outra denominação, e dos cabeludos, 
um, a perversão, o outro, a extravagância da adolescência. Ah! Os 
cabeludos! Tive-os lá em casa, a fotografia deles leva ao sorriso 
aberto os filhos que hoje se encaminham pelas estradas da vida. A 
chaga social do Arraial Moura Brasil e o lado humano da Cinza. 
Como me identifico com o Jáder na exaltação de Dona Júlia! No 
dia seguinte à sua morte, Sarasate telefona-me, com voz 
embargada, depois de ler a crônica que sobre ela escrevera. Mãe 
de governador, mãe de escritor, transitava pelo jornal com simpli
cidade que comovia. Jáder exalta-a pela humildade da sua postu
ra numa fila no Palácio da Luz, onde fora para falar com o filho 
que dirigia o Estado. Deixei por último o tema da reforma agrária, 
mas é com ele que o livro é aberto. Um sinal de que Jáder o privi
legiava com as suas preocupações. Reforma agrária que dava ca-
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deia, mas que não assustava o impávido jornalista. Como não 
amedrontou o bisonho repórter que era eu e que teve o topete de 
sugerir que a reforma agrária no Nordeste começasse pelas terras 
beneficiadas pelos açudes públicos. E por que não? Por que lan
çar nos carrascais o desassistido lavrador, deixando para os ricos 
as áreas até onde chegavam os veios furtivos da irrigação? 

Centenário de Jáder de Carvalho! Reverencio a sua memó
ria com enternecido carinho e evoco, principalmente, a 
luminosidade do seu pensamento criador e a poesia exuberante 
de enamorado da vida e do amor. 
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